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یشترین و کمترین رطوبت خاک توسط کاربر  بررا  سسرتر را  به این معنا که ب:  کالیبراسیون  -1

کند وابسته به نوع خاک و همچنیرن نروع  زیرا میزان رطوبتی که سست ا  حس می شوس. تعریف  می

شوس سست ا  منحصر به یک نوع سنسور و یا  سنسور رطوبت خاک است. لذا این توانایی موجب می

یک نوع خاک نباشد.الزم به ذکر است  که معیار  که سست ا  براساس آن مطلوب بوسن یا نربروسن 

 آید. کند ،با توجه به کالیبراسیون به سست می رطوبت را بررسی می

شوس و سر آن  :این عمل سر ابتدا  را  انداز  سست ا  توسط کاربر انجام میتنظیم زمان آبیار -2

 شوس. مدت زمان باز بوسن شیر برا  هر سه  عملکرس تنظیم می

باشد، این    سست ا  قطع و وصل کرسن شیر برقی می از آنجا که وظیفه:چک کرسن آب مخزن-3

  آب شهر ، سر را  مخزن قرار ب یرس.سر این حالت  تواند به جا  قرار گرفتن سر را  لوله شیر می

 توان  از شناور سست ا  برا  اطمینان از خالی نبوسن آب مخزن استفاس  کرس. می
 

 
 
 
 
 
 
 

 برد راه انداز:  
برا  این پروژ  از همه   قابلیتها  این ماژول استفاس  نشد  است . اما طراحی برس بره گرونره ا   

صورت گرفت که بتوان از سایر قابلیتها  آن نیز   بهر  برس. سر طراحی سعی بر آن بروس کره هرم 

 سست ا  و هم خوس برس تا جا  ممکن بهینه باشند.لذا سر کوچکترین ابعاس ممکن طراحی شدند.

 .مقدمه1

.نمایی کلی از دستگاه5  

 

ولت 12برق سست ا  توسط یک آساپتور  

شوس. همچنین شیر برقی نیز جدا   آمپر تامین می2

 گرسس.  با برق شهر قطع و وصل می

 
 
 
 

و تعداس  سنسور و یرک  sim800cسر این پروژ  برآنیم تا با استفاس  از برس آرسوینو و ماژول  

برس الکترونیکی، آبیار  خوس را هوشمند کنیم. عملکرس سیستم به این صورت است که تروانرایری 

 موس عبارتند از : 3موس عملکرس است. این  3کنترل از را  سور را سارس و سارا  

 ( استفاس  از سنسور 1

  sim800c( استفاس  از ماژول2

   timing(موس 3

 طراحی شد. sim800cکه به منظور استفاس  از حالت سوم یک برس را  انداز برا  ماژول 

 .عملکرد های دستگاه2

 استفاس  از سنسور: -1

سر این حالت سست ا  به وسیله   سنسور رطوبت خاک ، مقدار آن را انداز  گرفته و  سر زمانی  

 کند. که رطوبت از حد مشخصی کمتر شوس ، به صورت اتوماتیک شیرآب را باز می

 

 

 

 

 

 

 : sim800cاستفاس  از ماژول  -2

سر این حالت سست ا  پس از سریافت تماس ، آن را قطع نموس  و آبیار  را آغاز  

تواند برا  اطمینان از انجام شدن آبیار  و یا چک کرسن رطوبت برا   کند.همچنین کاربر می می

 شروع آبیار  ، از طریق پیامک به میزان رطوبت خاک و سما  محیط پی ببرس.

 

 

 

 

 

 

 

 :timingموس  -3

سر این حالت سست ا  پس از تنظیم شدن تعداس روز از طرف کاربر ، به طور خوسکار آبیار  را  

شروع میکند. سر این نمونه ، تعداس روز از یک روز الی یک هفته قابل تنظیم است که البته با تغییر 

 سر کد برنامه میتوان مقدار آن را حتی تا چندین هفته زیاس نموس.

 

 سنسور رطوبت خاک  - 1شکل 

 گزارش سست ا  به صورت پیامک  - 2شکل 
 SIM800C  - 3شکل 

 شناور آب - 4شکل 

 

  کمتر از صد هزار تومان آن ، این    تمام شد  با توجه به عملکرس ها  مختلف سست ا  و هزینه 

  مناسبی برا  استفاس  سر ویالها و باغات باشد. همچنین به سلیل جدا بوسن برس  تواند گزینه وسیله می

 ها استفاس  نموس. توان آن را به صورت جداگانه برا  سایر پروژ  را  انداز و قیمت  بسیار مناسب آن،می

.نتیجه 6                                             

 سست ا  آبیار  هوشمند - 6شکل 

   برس مونتاژ شد  با نمونه ها  موجوس سر بازار مقایسه - 5شکل 

 

 




